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os oby: 

Bardos, student z Krakowa WOJCIECH CZARNOTA 
Bartłomiej, młynarz MACIEJ GRZYBOWSIH 
Dorota, jego druga żona .. BOŻENA REMELSKA 
Rasia, córka młynarza z pierwszego małżeństwa ... 

AGNIESZKA DZIĘCIELSKA 
Wawrzyniec WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 
Stach, jego syn, amant Basi . ADAM SZYMAŃSKI 
.Jonek, przyjaciel Stacha .... .. JERZY MULARCZYK 
P ł I .. MARIUSZ MICHALSKI 
z:~~: f pafo;two młodzi . EWA WIERZBOWSKA 

Miechoduch. organista ..... . JERZY Z. NOW AK 
Pastuch . . .... ... ..... .... . BOGDAN WĄCHAŁA 
Stara Baba KRYSTYNA HORODYŃSKI\ 
Bryndas, Góral, narzeczony Basi .... LECH WIERZBOWSKI 

Morgal l f······· .... TADEUSZ TRYGUBOWICZ 
Swistos Górale ...... . . ... .... DARIUSZ LEMIESZEK 
Kwicołap j I..... . ... IGNACY LEWANDOWSKI 

oraz 

AGNIESZKA ANTOSIAK, EWA KIBLER, IZABELA 
KWINTA. IZABELA NIEWIAROWSKA, ELWIRA 

ROMAŃCZUK, IRENA RYBICKA, BOGUMIŁA RYDZ. 
ANNA SZYMAŃSKA, WARSZOSŁAW KMITA 

i inni jako Krakowiacy i Krakowianki 
oraz Górale i Góralki. 

• • • 
Rzecz dzieje się we wsi Mogiła pod Krakowem. 
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Ryszard Bieniecki 

I 

„KRAKOWIACY I GORALE" 

SIŁA TRAOYGJI 

Patnięci 

Prof. S1ani.sła ·1.ca Kuszyiiskfoqc-. 

„Opera aż nadto znajoma" 

Historia zna przypadki, gdy słowo rzucone ze ~cen\' 

stawało się iskrą zapalającą żagiew - rewolucyjną, na.ro
dową, społeczną. Tak było z Niemą z Portici, zapomnian~ 
już dzisiaj niemal bez reszty operą Fran~oisa Aulx:1·a, 
której wystawienie w Brukseli w 1830 r. dało sygnał dc1 
narodowego wystąpienia Belgów, wystąpienia zwyci~ski~
go, które przyniosło niepodległość ich krajowi. BanalTi.;l. 
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z dzisiejszego punktu widzenia, historia włoskiej praczki, 
miala niezwykłą siłę oddziaływania dlatego, że jej praw
dziwym bohaterem był lud walczący o swoje prawa 
i wolność. Hasło wolności rzucone w trzecim akcie Niemej 
z Portici było entuzjastycznie przyjęte nie tylko w Belgii, 
ale znalazło nadzwyczajny odzew w wielu krajach rewo
lucyjnie naówczas nastawionej Europy. Euforycznie przy
jęła operę publiczność Warszawy w styczniu 1831 r, tuż 

po zdetronizowaniu cara Mikołaja I. To był wielki dzień 
Polaków, kiedy w sejmie padły słowa: .,Nie ma Mikołaja'". 
a sala je podchwyciła i rozległ się krzyk: „Nie ma Miko
ląja!". Był to triumf wolnego narodu, narodu, który nigdy 
nie. frymarczył swoją niezależnością . lecz bił się o niq 
mężnie i wszędzie. Niema z Portici, którq mieszkańcy 

Warszawy obejrzeli w kilka dni po wydarzeniach w sej
mie. trafiła silnie w ich uczucia i oczekiwania; naród miał 
powody do triumfu i triumfował, ale był to zarazem 
triuml sztuki, wielkie zwycięstwo teatru. 

Historia opery Aubera i rola, jaką odegrała 'vV przeło

movvej chwili dziejów Europy, są dość znane. Proszę wy
bacz\·ć· mi jej przypomnienie, ale w jakiejś mierze wiąże 
si0, ona z wcześniejszymi przypadkami, w których teatr 
odegrał także niemałą roli:;. Ta historia nie zyskała takiego 
rozgłosu, w każdym razie nie na skalę europejsk<!. ale 
jest również pouczająca i nie mniej barwna. 

Było to za drugiej warszawskiej dyrekcji Wojciecha 
Bogusławskiego, po upadku Konstytucji 3 maja i po dru~ 
gim rozbiorze. Dla kół niepodległościowvch stało się jasne. 
że kraj może być uratowany czynem zbrojnym a po\.v
szechnym, z udziałem szlachty, mieszczaństwa i ludu, 
a wit::c przez ogólnonarodowe powstanie. Najprawdopodob
niej w porozumieniu ze spiskowcami napisał Bogusławski 
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swoją pierwszą i pierwszą polską narodową operę . Opa
trzył ją tytułem Cud, czyli Krakowiacy i Górale, później 
pojawiło się asekuracyjnie Cud mniemany. Sam Bogus
ławski, o~·zczędny w pisall1iu o sobie; zachował jak za\vsze 
powściągliwość, gdy po latach w Dziejach Teatrn Naro
do.wego wspominał: 

Ale brakowało jeszcze Polskiej Operze tego. ro jest ka'i:
demu Narodowi najdroższem„. narodowości.-. Przyszła mi 
myśl wystawienia na Scenę tych wesołych i · rubasznyci1 
Krakowiaków, którzy śpiewając uprawiajq ziemię, śpiewa

jqc biją się za nią. - Wezwałem całej mojej [lamięci. całe.i 

zdolności do odmalowania ich zwyczajów. zdali, uczuć. mo 
wy i zabawa; a ".v krótkim czasie napisawszv znajome\ ;iż 

nadto Operę: Cud, czyli Krakowiaki i Górale, z ułożoną 

. przez JPana Stefani muzyk<\. dnia 1 Marca, wystawiłem na 
Sciąnę. - Zadziwił Axur, zabawiła Rzecz rzadka. ale Kra-. 
kmviaki pozyskały \Vszystkie serca, zapaliły wszystkie umy
sły. - Stosowność, jakiej z ówczasowemi okolicznościami 

domyślano się w tej Operze, sprawiła. że po trzech ci:ird.,-c:h 
' onej wystawieniach zakazaną została. 

;;Stosowność, jakiej z ówczasowemi okolicznościami. 

domyślano się w tej Operze.„" Mój Boże, jak bardzo 
ostrożnie swą myśl foTmułuje Bogusławski' I, doprawdv, 
chyba ·nigdy nie pozostanie rozstrzygniętym spór o to, 
czy Cud wzywał do pokoju i pojednania, czy v.1prosl prze
ciwnie. Niezależnie bowiem od zamierzonych i rzeczy\vis
tych intencji autora (nie zachował się pełny tekst przed
stawienia premierowego), 1 marca 1794 roku publiczność 
zgromadzona w Teatrze Narodowym przeżyta zaiste cud 
praV-.:gziwy, pojęła od razu rzecz całą, odczytała sens Kra
kowiaków natychmiast, doznała olśnienia i wpadła w en
tuzjazm trudny do opisania . Uznała całą sztukl:. a z1..vtasz-
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cza piosneczkę Bardosa jako wezwanie do wystąpienia 

zbrojnego. Władzom, już wówczas w pełni kontrolowa
nym przez ambasadę rosyjską, nie pozostało nic innego 
jak zdjąć sztukę z afisza po trzecim przedstawieniu. W 
miesiąc później ludność Warszawy rozbiła garnizon rosyj
~i i przyłączyła się do powszechnego powstania pod 
wodzą Kościuszki. Jakże pięknie musiały brzmieć w tam
tych dniach słowa Bogusławskiego z Krakowiaków: 

Im bardziej los nas nęka, 
Tym mężniej stać mu trzeba, 

Kto podła przed nim klęka, 
Ten nie wart względów nieba. 

Pio~-enka Bardosa (Niemądry, kto wśród drogi z prze
s1rachu traci męstwo) ukazała się w pierwszym numerze 
,,Korespondenta Narodowego i Zagranicznego", który wy
szedł w wolnej Warszawie. Sąsiadowała tam z aktem po
wstania i pierwszymi odezwami Kościuszki. Inne piosenki 
śpi ewane były na ulicach i we wszystkich gospodach. Tak 
t·o, czy chciał tego Bogusławski, czy nie chciał, stała się 

jego opera w pełni tego słowa n a r o d o w ą, włas

nością wszystkich stanów. 
Sława Krakowiaków i Górali nie mijała, przeciwnie. 

rozprzestrzeniała się po całym kraju, już teraz podzielo
nym między trzech okupantów. Swiadczą o tym najróż
niejsze przeróbki, adaptacje, kolejne wersje muzyczne. 
Nad wyraz prawdziwie brzmią słowa Franciszka Karpiń
skie-go, zapisane w pamiętniku, że opera Bogusławskiego 

była początkiem i rozgrzała umysly do przyszłej rewo
lucji, była osnową rozmów po domach i czyniono sobie 
nadzieje ::; :;:częśda , które 7.dawała się obiec~·wać 1.a ~tuk 
1f.'; -1t.Taln~-1.. 
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Czy zatem daleko odbiegliśmy od tematu, przypomi
nając na początku dzieje Niem.ej z Portici? Czy przykład 
Krakowiaków nie przemawia bardziej do wyobraźni? W 
każdym razie wyprzedził on o ponad trzydzieści lat operę 
Aubera. 

Sława Krakowiaków i Górali ... Rosła, rosła coraz bar
dziej w miarę narastania żałoby po upadku ojczyzny. Stał 

cię Cud głośny, bo był sztuką oryginalnie polską, na 
wskroś narodową, poczętą z ducha, formy, treści i wyrazu 
kultury narodu rozsiadłego nad Wisłą , Wartą, Bugiem. 
Ci, co widzieli Krakowiaków, poznali teatr żywy, ze 
świetnie poprowadzonymi postaciami, rolami, ujmującym 
i dowcipnym dialogiem. Jeśli na dodatek mieli szczęście 

obejrzeć samego Bogusławskiego w roli studenta Bardosa. 
to ich podziw i uznanie wzbogacało się, niepomiernie. Tu 
dodać wypada, że rola ta należała do ulubionych w reper
tuarze Mistrza, grywał ją przeto jeszcze w wieku mocno 
już dojrzałym, ale ponieważ był aktorem wszechstron
nym, mimetycznym, wcielającym się w każdą niemal po
stać, to, co dziś uznalibyśmy za nieporozumienie albo żart 
niesmaczny, ówczesna publiczność przyjmowała z pełnym 
zadowoleniem. 

Każdorazowe pojawienie się Krakowiaków i Góra!i 
na afiszu Teatru Narodowego przyjmowane było z naj
wyższą radością, a przedstawienia często przemieniały się 
w manifestacje uczuć i nastrojów patriotycznych, były 

krzepiącym westchnieniem il.a nie do końca utraconą 

ojczyzną. A że dyrektor doskonale znał oczekiwania i po
trzeby publiczności, bezustannie zmieniał tekst libretta, 
dopisywał wciąż nowe „piosneczki", całe sceny nawet. 
aktualiwwał wymowę, dawał swoiste komentarze wyda
rzpniom. Zapadło to tak dalece w tradycję Krakowiakó11.:. 
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że do dziś pojawia j ą się w ostatn im akc ie kuplety o treści 
najzupełniej aktualne j. Za czasów Bogusławskiego pode. 
nosiło to znacznie temperaturę na widowni, teatr wykra
czał poza ramy widowiska, a stawał się medium, prze;.; 
które przemawiały sprawy dla życia narodowego pierw
szoplanowe. Podnosiło to rangę teatru, rozszerzało jego 
znaczenie jako instytucj i publicznej. 

Popularność: Krakowiaków była ogromna, o czym naj
lepie j świadczy ilość: 144 przedstawień, jaką opera osiąg
nęła do 1820 roku. Takiej popularności nie zaznała żadna 
inna - ani polska, ani obca sztuka. Nic tedy dziwnego. ż ~ 

liczne wątki z dzieła Bogusławskiego będą wracać nn 
sceny w sztukach innych autorów, na różny sposób prze~ 
rabiane, kontynuowane, poddawane najrozmaitszym 
sprawdzianom literackim, muzycznym i aktorskim. Wśród 
nich na czoło wysunął się utwór dyrektora lwowskiego 
teatru, Jana Nepomucena Kamińskiego z muzyką Karola 
Kurpińskiego Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, który 
z czasem. zwłaszcza po roku 1830, zdystansował pierwo
wzór, uważany był bowiem powszechnie za sztukc; bez
pieczniejszą, łagodniejszą, ,,bardziej w guście epoki". Moż
na \vymien i ć dalsze wersje Krakowiaków - Krzesińskie~ 

go, Leszczyóskiego, Ładnowskiego - osiadły . one jednak 
w histor ii polskiego teatru na małych, zapomnianych wy
sepkach. Bogusławski natomiast króluje w niej niepodziel
nie. 

Kiedyś Mickiewicz zapytany o to. ce.y mamy poetów 
narodowych odpowiedział: - „W Bogusławskim i Kar
pińskim". Uznał więc arcypoeta nie tylko mistrzostwo tc'
atralne autora Henryka VI na łowach, lecz także jego 
niepospolity, choć: mocno rozdrobniony na pośledniejsze 
rnji:;cia, talent literacki. Słowa Mickiewicza są świadec-
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twem z najszlachetniejszego kruszcu wystawionym, cho
ciaż - myślę - żadne świadectwa Bogusławskiemu nic 
są potrzebne. „Sławę moją zostawiam zdaniu potomno~

ci .. " - pisał na zakończenie opawieści o dziejach swojego 
teatru. Potomność nazwała go „Ojcem sceny narodowej''. 

„,Ktokolwiek znał w owym czasie miasto Kalisz ... " 

Myliłby się ten, kto by s4dził, że autorytet Bo.>!u:;law
skiego był zawsze niepodważalny, ze jednaką estym<] ci·~
szył się u wszystkich rodaków. Odwrotnie, miał Bogu
sławski i swoich zwolenników, i mocno zagorzałych prze
ciwników, którzy nie mogli wybaczyć mu popularności. 
schlebianiu szerokim warstwom społecznym, zbytniej nie
chęci do najnowszych modnych oper i komedii cudzo
ziemskich, włoskich i francuskich, nazbyt ,,gminnego'' za
pachu repertuaru. To z kół arystokratycznych pochodziły 
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dąsy na antreprenera naJpierwszego teatru na ziemiach 
Rzeczypospolitej, nie wspominając konkurencji, zwłaszcz~ 
niemieckiej, z którą toczyć musiał ustawiczne boje. 

Te wszystkie dolegliwości wynagradzała Bogusławskie
mu prowincja, hołdująca swojszczyźnie, obyczajowi ro
dzinnemu, odnosząca się niechętnie do wszystkiego, ·co 
zatrącało obcymi wpływami. To na rozległych połaciach 

rozebranej Rzeczypospolitej znajdował Bogusławski zro
zumienie, poparcie i dowody ogromnej popularności, jed
nym słowem, potwierdzenie sensu i drogi swojego teatru 
- pozostawaniu w służbie sprawy narodowej. Byłoby 
krzywdzącym dla niego stwierdzeniem, że szukał tam ra
tunku dla zagrożonej kasy, choć przecie przymykać oczu 
na ten aspekt jego podróży po kraju nie należy. Tak tedy 
szczc;śliwy traf i zwykła konieczność sprawiły pospołu, że 
'.29 lipca 1800 roku zjechał Wojciech Bogusławski do Kali
,,-za, a w trzy dni pó2miej otworzył tu swój teatr komedią 
Ton Wielkiego Swiata. I co by nie powiedzieć, od tamtego· 
dnia ten ton słychać w Kaliszu nie tylko od wielkiego· 
dzwonu. Oddajmy wszakże głos samemu Mistrzowi. 

Kto kol wiek znał w owym <:tasie miasto Kalisz, któt"'~ 

przez cały dzień niemal pustem bywało, rozumiał zapewne. 
;{,e ledwie w nim kilkunastu ochoczych do uczęszczania IM 

widowiska znajdzie się Amatorów. Ale zadziwił się bez 
wqtpienia, kiedy około godziny 6 wieczorem, ujrzał mnóstwn 
powozów jeden za drugim jadących, w których pospies7.ali 
mieszkający w bliskości Obywatele z całemi rodzinami sv:o
;lemi na Teatr, a po skończonym widowisku powracali w 
nocy do domów, zostawiając znowu miasto, jak było, bez
ludnym. Przyczyną tej o~obliwości jest szczęśliwe położenie 
tej części Polski. Ziemia jej, (którą dla urodzajności swo.l~l 
prawdziwie obiecaną ziemią nazwać można) tak wiele n~i 

mały-eh podziałach swoich mieści majętności. że ich wła~l-
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ciele liczniejsze z jednej, niżeli w innych mlejscach z kilku 
wsi mając dochody, liczniej też zamieszkałą czynią tę oko
licę. Sposób także ich domowego pożycia, staropolskiej jesz
cze gościnności zachowawszy zwyczaje, czyni ich niezmiernie 
czułemi na to wszystko, co tylko narodowości szczyci się 

nazwiskiem. Najoczywistszym dowodem tego było moje 
naówczas do ich stolicy przybycie. Przez cały miesiąc sier
pień codziennie bez przerwy grywając, w .Jednej nędznej 

'budzie, bez żadnej wygody i ozdób, w czasie największych 
zatrudnień około zbiorów zboża; tyle wszelako, przez samo 
ojczystych widowisk zamiłowanie, pozyskałem Ich dobro
czynnych względów, 7.e dochody moje nad spod1-icwanie 
:1.naczne, ułatwiły mi sposobność utrzymania antrepryzy prze1. 
resztę lata. (. .. ) Wyjechałem więc pierwszego wrześnio, z nie 
odmiennym przedsięwzięciem postawienia na przyszły rol< 
dogodniejszego teatru w tym mieście, w którym tok laska
-\vego doznatem pn~yjęcia. 

I słowa dotrzymał. Wysta\vił teatr, prawda to, że nie
zbyt okazały, bardziej szopę przypominający, ale przecie>. 
Pierwszy w mieście, który dał początek stałej scenie, a 
własny teatr kaliszanie będą odtąd zawsze traktowali ni
czym diament w koronie miasta. Odpłacili też Bogusław
skiemu je~o przyjaźri. życzliwą wzajemnością. stawiali 
jego aktorów przed wszystkimi innymi, co akurat przy 
ostrej konkurencji ze strony licznych antreprenerów mia
ło swój bardzo konkretny, materialny skutek. W sumie 
12 razy aktorowie narodowi zjeżdżali do Kalisza na dłuż
sze i krótsze występy, na ogół nie trwały one mniej niż 
miesiąc, mm autor Krakowiaków ostatni raz gościł w Ka
Jiszu w 1823 roku. 

Już przy okazji pierwszego pobytu aktorów warszaw
skich mogli kaliszanie poznać najgłośniejsze dzieło Bogus
ławskiego. Polubili je zapewne, albowiem domagali się 
wystawień opery i w latach następnych. Mogli ją oglądać 
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sześciokrotnie, ostatni raz w 1811 roku. Sława i wzięcie

Krakowiaków były tu tak duże, iż inne towarzystwa tea
tralne, jak choć:by doskonały zespół aktorów krakowskich 
pod wodzą Kazimierza Skibińskiego , zawsze musiały mieć 
tę pozycję w repertuarze. 

Z latami wszakże, jak już wspomnieliśmy, wyczerpy
wała się atrakcyjność Krakowiaków; jak w starym pra
wie ekonomicznym dobrą monetę wypierała zła, tak 
liczne naśladownictwa wyparły z rynku dzieło Bogusław-:
skiego. Zresztą, gdyby nie strach cenzury i zaostrzająca się 
polityka antynarodowa zaborców po upadku powstania 
listopado\vego, a utwory Bogusławskiego (nie tylko Kra
kowiacy) postrzegane były jako wyjątkowo niebezpieczne, 
kto wie, jak potoczyłyby się losy opery. W każdym razie 
czas działał na niekorzyść Bogusławskiego. Nawet tak 
doskonały dyrektor i artysta jak Iwo Gall wystawił Kra
kowiaków w teatrze kaliskim w 1937 roku w wersji Ka
mińskiego. Zapewne wszystko skończyłoby się smutno. 
gdyby nie wielki Leon Schiller, reformator i odnowiciel 
polskiego teatru, zakochany po uszy w Krakowiakach 
i Góralach, który w 1946 roku przedstawił operę Bogus
ławskiego i Stefaniego w swojej inscenizacji. Otworzyła 
ona nowy etap w teatralnych dziejach utworów „ojca 
sceny narodowej", triumfalnego powrotu i stałej już o
becności. 

Zaskakującym, może nawet krzywdzącym scenę przez 
Wojciecha Bogusławskiego założoną i jako jedyną noszą. 
cą jego imię, jest fakt, że tak naprawdę przez ponad sto 
lat główne jego dzieło nie pojawiło się na jej deskach. 
Prawda, dano Krakowiaków na otwarcie teatru w gru
dniu 1946 roku, ale znowu w wersji Kamińskiego-Kur~ 

pińskiego. Publiczność przyjęła przedstawienie z niekła-
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manym wzruszeniem, po pięcioletniej niewoli była to dla 
-niej satysfakcja głęboko zapadająca w serca. 

Od tamtego czasu minęło bez mała pół wieku ... Mumo 
o becności innych sztuk Bogusławskiego na afiszach ka
liskiego teatru ( H enr71ka V l na łowach, Szkoły kobiet, 
Spa:::mów nwdnych, Mieszczek modnych), mimo wielu 
hołdów w różnorakiej postaci składanych Patronowi, naj
bardziej dawał się odczuć brak właśnie Krakowiakóu~ i 

Górali. A byłby to przecież hołd największy, bo teatralnv. 
Czym da si ę to wytłumaczyć? Czy tylko wielkośc.ią 

przedsięwzięcia i koniecznością poniesienia w związku 
z tym znacznych kosztów? Na pewno był to powód waż
ny, ale czy najważniejszy? Nie sposób na te pytania od
powiedzieć, dociekanie teraz minionych zaniedbań nie 
jest najistotniejsze. 

To, co dla nas, społeczeństwa ciężko doświadczonego 
przez lata. mającego trudności z określeniem własnej toż
samości, jest ważne, to przypomnienie najlepszych kart 
historii i kultury. znaków polskości, sięganie do źródel 
i korzeni, do tego, co w głębi naszej świadomości jeszcze 
zyje, może życiem utajonym, ale tym bardziej potrzebu
)ącym soków życiodajnych. Potrzebny jest oczywiście wy
siłek, niemały wysiłek, ale przecie są warunki po temu. 
okoliczności sprzyjają , te społeczne, polityczne i chyba 
duchowe, jest czas oczekiwania na wydarzenia naprawdq 
istotne, zdolne poruszyć ludzi. 

Nadszedł tedy czas, by upomnieć się o Krakowiakói:· 
i Górali, przypomnieć dzieło Bogusławskiego, które tvlP. 
znaczyło dla naszych praojców i które wywarło ogro~y 
wpływ na ukształtowanie się świadomości narodowej Po
laków. Zamiar ten i przedsięwzięcie byłyby niemożliwE' 
do spełnienia, gdyby nie wspólny wysiłek Teatru i Ka-
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J.iskiej Orkiestry Symfonicznej, gdyby Pani Profesor 
Barbara Fijewska nie podjęła się karkołomnego, niezwy
kle trudnego w warunkach kaliskich dzieła reżysersko
choreograficznego, za co należą się Jej najwyższe dowody 
wdzięczności. 

Piękny przykład zrozumienia i wielkoduszności dała 
Rada Miejska Kalisza, przeznaczając na wystawienie 
Krakowiaków niemałą kwotę; to wsparcie było potrzebne 
nie tylko z materialnego względu, lecz może przede 
wszystkim jako wzmocnienie tych tendencji, które w do
bie teraźniejszej są najważniejsze, kiedy to odszukujemy 
po latach znaki tożsamości, kiedy to życie zbiorowe za
czynamy organizować według zasad samorządności i pod
miotowości, kiedy zwracamy się ku wartościom przez 
niesprawiedliwy los zaprzeczonym, a teraz dzięki łasc1..• 

historii przy'.vracanym. 
Tyle na powrót Krakowiaków i Górali Wojciecha Bo

;gusławskiego na scenę Teatru noszącego Jego imię. 
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TEATR 
Uo\. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 

Dyrektor administracyjny 

MACIEJ UJMA 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: HELENA MNICH 
Kierownik techniczny: ZYGMUNT GRZESZCZAK. Kie
rownik działu elektryczno-elektronicznego: KRZYSZTOF 
DUL. Brygadz.ista sceny: GRZEGORZ SZARY. Kie-
rownicy pracowni: krawieckiej damskiej - BARBARA 
HUMELT, krawieckiej męskiej - JÓZEF PODOGRODZ
KI. stolarskiej - EUGENIUSZ WAWRZYNIAK, fry
zjerskiej - WIESŁAWA ANTCZAK. Tapicer: JAN NO
WAK. Rekwizytor: JERZY CEBULSKI. Eleketrycy: RA
FAŁ JEZIERSKI, JANUSZ SZYCHTA, PIOTR KRAUZE. 
Akustycy: ANDRZEJ DRUŻBIAK, GRZEGORZ KUS. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w kasie Teatru. 
KASA CZYNNA codziennie oprócz poniedział
ków od godz. 9.00 do 13.00 i na jedną godzinę 
przed rozpoczęciem przedstawienia; w niedziele 
i święta - na dwie godziny przed spektaklem. 
ZAMÓWIENIA NA BILETY zbiorowe prosimy 
kierować do Biura Obsługi Widzów tel. 

730-47, 8, 9 W. 29 

Niniejszy program wydany został 
dzięki finansowemu wsparciu 

KALISKIEJ FUNDACJI KULTURY 

Wydawca 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

Cena 3000 zt 





KUPLETY DO „KRAKOWIAKÓW I GóRALI" 
Wojciecha Bogusławskiego A.D. 1991 napisał 

. JAN KACZMAREK 

I. Spojml z nieba Boguslawski 
na teatr w Kalism 
~e dyrełtję z Bożej laski 
objął I.cień Zbysiu 
i tym faktem ponoć bardzo ukontentowany 
wypowiedriał słowa brawo taż to rud mniemany 

II. ldrie nowe po okresie smętnych ZMPowców 
pora cxldać my w ręa: sprawdzonych f achowrow. 
Clioć na rarie irloo ws~rie 
bnidów i pyskarly 
i z dnia na drień cmz więcej 
polit)'Qll ych gratly. 

III. Z bezpłodnego pyskowania 
w sejmie cr,y w 1117.ędrie 
nam szacunku i umania 
w świecie nie p~rie. 
Zamiast ~cxly •e chaos 
i totalny ramęt 
z tych po~ołów się nam rDj 
nie wykS'l!alci diament 

IV. Bieda taka się panOS'L)' 

re aż trz.ęsie febra 
a rencista i emeryt pójdą 
wkrótce żehral 

Klepie bio:lę nanczycid 
bieduje kultura 
7.kxlritj plywa w dobrobycie 
i nomenklatura. 

V. Namnożyło się nam Vttolo 
sąsiadów rozlicmych 
póki oo nas tęgo liją 
na prz.efalach granicm)tb. 
Biją Niemce, Ukraińce !ci nam 
skórę łoją, 

C1.esi też by chęlnie lili 
ale się nas boją. 

VI. Gorzłą 11a'Mlę skoostatujemy 
z 7.alu łez.ką rz.ewną: 
wewnątrz kra~ niewesolo 
i strasznie na mątn. 
·Lecz musimy tutaj 7.00taĆ 

_ na ugorach, fiaskach 
wszystkie rianie już 7.aj~e 
nawet Madagaskar. 

VII. Cóż tam ~eniacze, gran: i posły 
w jednym nam t)iko Boże dopomóż: 
i.eby nam drieci spokojnie rosly 
i 00cy bucioc nie deptal domu! 


